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MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER
L’ASSEMBLEA GENERAL DE LA MANCOMUNITAT GESTORA DE RECURSOS
HÍDRICS DELS MUNICIPIS DE SALOU I DE VILA-SECA, EL DIA 30 DE
NOVEMBRE DE 2015
************************************************************
A la seu de la Mancomunitat Gestora de Recursos Hídrics dels municipis de Salou i de
Vila-seca, Plaça Marià Manent, número 1, 43840 de Salou, essent les 12:00 hores del
dia 30 de novembre de 2015, es reuneix l’Assemblea General de la Mancomunitat
presidida pel Sr. PERE GRANADOS CARRILLO, president de la Mancomunitat, amb
l’assistència dels següents vocals:
SR. JESÚS BARRAGÁN PASCUAL
SR. MARC MONTAGUT I PRATS
SRA. ESTELA BAEZA VAQUERIZO
SR. JOSEP POBLET I TOUS
SR. XAVIER FARRIOL I ROIGÉS
SRA. MANUELA MOYA MOYA

S’excusa:
SR. JOSEP M. PUJALS VALLVÉ

Actua el secretari de la Mancomunitat, el Sr. ENRIC OLLÉ BIDÓ, que estén la present
acta.

Hi assisteix també l’interventor de la Mancomunitat, el Sr. CARLOS GARCÍA LUCAS.

A continuació, s’entra a l’examen de l’ordre del dia, adoptant-se els següents acords:

1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
CELEBRADA EL DIA 23 DE SETEMBRE DE 2015
Vista i llegida l’acta de la sessió anterior calebrada el dia 23 de setembre de 2015,
l’Assemblea General l’APROVA, per unanimitat.

2.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST DE L’ANY 2016
JUNTAMENT AMB LES BASES D’EXECUCIÓ
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Vist el pressupost de la Mancomunitat Gestora de Recursos Hídrics dels municipis de
Salou i de Vila-seca per a l’any 2016, juntament amb les bases d’execució.
Atès que el pressupost es troba anivellat en els estats de despeses i ingressos, amb un
import de 1.390.000 euros, que atendran les obligacions derivades de la concessió de
la gestió del servei que realitzi la Mancomunitat les quals es finançaran amb els
recursos que es preveuen liquidar durant l’exercici.
De conformitat amb allò que disposen els articles 162 i següents del RDL 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i
d’acord amb allò previst en l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la qual es
modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, en què s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals. Vista la proposta del president de la Mancomunitat,
l’Assemblea General ACORDA, per unanimitat, el següent:
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost de la Mancomunitat Gestora de Recursos
Hídrics dels municipis de Salou i de Vila-seca per a l’any 2016, d’acord amb el següent
resum per capítols:

INGRESSOS
CAPÍTOL

RESUM PER CAPÍTOLS

EUROS
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TAXES I ALTRES INGRESSOS

257.900,00

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

822.500,00

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

309.600,00

TOTAL

1.390.000,00
DESPESES

CAPÍTOL

RESUM PER CAPÍTOLS

EUROS

1

DESPESES DE PERSONAL

2

DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS

229.000,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

750.900,00

6

INVERSIONS REALS

359.600,00

TOTAL

50.500,00

1.390.000,00

SEGON.- Aprovar les bases d’execució del pressupost que han de guiar i regir el seu
desenvolupament i gestió durant l’exercici 2016.
TERCER.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de quinze dies,
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, durant els quals els interessats

3

podran examinar-lo i presentar reclamacions. El pressupost es considerarà aprovat
definitivament si durant l’esmentat termini no es presenta cap reclamació.
QUART.- Una vegada resulti aprovat definitivament, se’n trametrà una còpia a
l’Ajuntament de Salou, a l’Ajuntament de Vila-seca i a l’empresa concessionària del
servei. Així mateix, es publicarà un resum per capítols al Butlletí Oficial de la Província.

L’interventor de la Mancomunitat fa un resum explicatiu del pressupost de la
Mancomunitat per a l’exercici 2016.
El Sr. Farriol explica les conseqüències de les variacions del preu del subministrament
de l’aigua del CAT i els seus efectes en el pressupost.

3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA REVISIÓ I COMPROVACIÓ DE
L’INVENTARI FÍSIC DELS BÉNS QUE COMPONEN LA MANCOMUNITAT
GESTORA DE RECURSOS HÍDRICS DELS MUNICIPIS DE SALOU I DE VILASECA

Atès que l’inventari de les Corporacions Locals ha de ser objecte d’actualització
continuada d’acord amb el que estableix l’article 222.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i l’article 102.1 Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals.
Tanmateix portar a terme una gestió eficient dels recursos implica un benefici
significatiu pel conjunt dels ciutadans, i l’adequat manteniment de l’inventari ha de ser
un paper clau per a la consecució d’aquest objectiu.
Atès que en data 31 de juliol de 2015 es va aprovar per resolució de la presidència
l’adjudicació del servei de l’elaboració i redacció de l’inventari de la Mancomunitat a
favor de INTERVALOR CONSULTING GROUP SA i, vist l’informe definitiu de la revisió i
comprovació de l’inventari físic dels béns que componen la Mancomunitat presentat
per l’empresa durant el mes de novembre de 2015.

De conformitat amb allò que disposa l’article 105 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel que s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, i vista la
proposta del president de la Mancomunitat, l’Assemblea General ACORDA, per
unanimitat, el següent:
PRIMER.- Aprovar la revisió i comprovació de l’inventari físic (immobilitzat material)
dels béns que componen la Mancomunitat Gestora de Recursos Hídrics dels municipis
de Salou i Vila-seca.
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SEGON.- Donar trasllat del present acord a l’empresa concessionària SOREA,
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A. per a que en un termini
de deu dies presenti les allegacions que estimi oportunes.

L’interventor de la Mancomunitat fa una explicació del document que es sotmet a
l’aprovació.

4.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.

5.- TORN DE PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha.

I no havent-hi més assumptes per tractar, per ordre de la Presidència, s’aixeca la
sessió essent les 12:22 hores, del dia al començament assenyalat, de la qual cosa jo,
el secretari, en dono fe i estenc la present acta, que firmo amb el senyor president.

EL PRESIDENT

EL SECRETARI

Pere Granados Carrillo

Enric Ollé Bidó

